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ULOTKA INFORMACYJNA   

DRAIN FG60 
ODTŁUSZCZANIE I KONSERWACJA  

SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH 
 

 Rozpuszcza silne zabrudzenia olejowe i tłuszczowe 
 Zmniejsza lub eliminuje problemy zapachowe 
 Nie niszczy kanalizacji 
 Poprawia standardy higieniczne 
 

ZASTOSOWANIE 
Produkt płynny biologiczny przeznaczony do odtłuszczania i konserwacji 
przewodów spustowych, syfonów, rur kanalizacyjnych i odtłuszczaczy w 
przemyśle gastronomicznym.  
Zawiera nieszkodliwe i naturalnie występujące mikroorganizmy (bakterie i 
enzymy) wybrane pod kątem ich zdolności do emulgowania olejów, 
tłuszczów, smarów oraz skrobi i białek występujących w kuchennych 
przewodach kanalizacyjnych.  
Produkt jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska oraz całkowicie 
biodegradowalny. 

SPOSÓB UŻYCIA 
Produkt jest przeznaczony do ręcznego lub automatycznego dozowania.  
 
• Małe restauracje: 50 ml / dawka dzienna 
• Duże i średnie restauracje: 100 do 150 ml / dawka dzienna 
• Fast Food: 100 do 200 ml / dawka dzienna 
 
W celu uzyskania najlepszej wydajności produktu powinien być stosowany 
w okresach niskiego przepływu (od zlewu od kanalizacji) co pozwoli 
zachować przewód kanalizacyjny drożny i bezzapachowy.  
 
Uwaga: 
Nie należy stosować gorącej wody bezpośrednio przed oraz po 
zastosowaniu produktu.  
Nie należy łączyć produktu z innymi żrącymi chemikaliami stosowanymi do 
udrażniania przewodów kanalizacyjnych. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Skład: mieszanina enzymów 5-15%, niejonowe 
środki powierzchniwo czynne, kompozycja 
zapachowa <5%. 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE 
Gęstość przy 20˚C, g/cm³:  1,01 ± 0.5 
pH produktu (1%):   6.5 ± 0.5 
Zdolność pianotwórcza:  Niska  
Termin ważności:   6 mies. 
Temperatura zamarzania:  < 0°C  

MAGAZYNOWANIE 
Magazynować z dala od niskich temperatur 
oraz bezpośrednich źródeł nasłonecznienia,  
w temperaturze: od 5 do 35˚C. Pojemniki 
muszą posiadać oryginalne zamknięcia i 
etykiety. Pojemniki z produktem chronić przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 

BIODEGRADOWALNOŚĆ 
Zawarte w produkcie związki powierzchniowo 
czynne spełniają kryteria biodegradowalności 
zgodnie z Rozporządzeniem WE 648/2004 
dotyczącym detergentów. 

INFORMACJE DODATKOWE 
Produkt do zastosowania profesjonalnego w 
przemyśle rolno-spożywczym. 
Dalsze informacje i instrukcje bezpieczeństwa 
zamieszczono na etykiecie i karcie 
charakterystyki produktu.  

OPAKOWANIE 
Kanister: 4 x 5 L kod: 2230005 
 
 


